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1.- INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS  

 
 
 En els últims anys, les empreses han anat incorporant la informàtica en 

la seva gestió amb la finalitat de poder establir un control més còmode i eficaç 

de totes les seves dades: clients, personal, serveis, ofertes... Així han 

aconseguit agilitzar els seus recursos, estalviar temps i diners i, lo que és més 

important, augmentar la seva productivitat reduint costos. 

 

 En aquesta línea, una micro empresa dedicada a l’ensenyança de teatre 

i diferents tipus de balls necessita portar la seva gestió de clients, personal 

activitats i economia d’una manera més àgil, còmoda i eficaç. Fins el moment, 

es realitzen el conjunt d’aquestes gestions de forma manual utilitzant llibretes 

en les quals hi ha totes aquestes dades necessàries per a la gestió i control de 

l’escola. 

 El problema més gran en que es troben actualment a l’hora de portar la 

gestió de l’escola és en el registre de mensualitats pendents acumulades que 

tenen els diferents alumnes i les altes i baixes d’activitats d’aquests. 

 

 Així doncs, la intenció del treball és aconseguir una eina eficaç i capaç 

de resoldre tots els requeriments del client. L’aplicació es farà de la manera 

més manejable i usable possible atenent als requisits que ha demanat la 

directora de l’escola de la manera més precisa que es pugui dins de les nostres 

capacitats. 

 Per tal d’obtenir una eina que garanteixi la qualitat del software, les fases 

del desenvolupament del projecte s’estructuren en els següents apartats:  

• Recollida de requeriments: En aquesta fase es produeix una 

primera presa de contacte entre l’alumne desenvolupador i el 

client, en aquest cas, jo i la directora de l’escola de teatre i dansa 

Dancescape; l’objectiu és fer una primera idea de l’eina que es 

necessita. 

• Anàlisi: En aquesta fase s’estudien els requeriments anteriors per 

tal de comprendre amb tot detall quina ha de ser la funcionalitat 

de l’eina i concretar-ne els requeriments que aquesta haurà de 

satisfer per a que el client es vegi satisfet amb l’aplicació quan 

estigui finalitzada. 
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• Disseny: A partir d’aquesta fase es prepara el disseny de l’eina. 

D’aquesta manera s’aconsegueix major facilitat a l’hora 

d’implementar i codificar, obtenint una major invulnerabilitat a 

realitzar canvis per causes no previstes. 

• Implementació i codificació: Etapa del projecte on es tradueix a 

codi Visual Basic 6.0 tot el disseny realitzat en la fase anterior. 

Depenent de si el disseny és millor o pitjor, aquesta fase serà més 

o menys fàcil i ràpida d’implementar. 

• Proves: Si partim de la base de que tota l’aplicació desenvolupada 

té errors, aquesta és la fase que ens permetrà localitzar aquests 

errors i solucionar-los. 

Cada fase serà estudiada amb més detall en successius apartats de la 

documentació. 

 

1.1- Objectius 
 
 Els objectius principals d’aquest treball són: 
 

- L’estudi i posterior desenvolupament d’una eina de software 

capaç de garantir al màxim els requeriments del client per tal 

de poder efectuar una millor gestió de l’escola de la manera 

més senzilla possible. 

- Automatitzar al màxim el procés logístic de l’establiment. 

- Emmagatzemar totes les dades necessàries referents als 

clients, professors i activitats de l’escola. 

- En definitiva, aconseguir un estalvi de temps i recursos i 

facilitar la gestió de l’escola mitjançant una interfície senzilla i 

usable. 
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2.- METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT 

 
En tot desenvolupament software, en aquest cas una eina que permetrà 

gestionar una escola de teatre i dansa, hem de tenir en compte una sèrie 

d’aspectes. Aquests aspectes tenen relació amb la dificultat que porta implícit el 

propi desenvolupament del software. 

 La metodologia de desenvolupament fa referència a com s’ha de 

dissenyar el software i al protocol definit durant el disseny: regles, normes, 

especificacions... 

 

 L’eina que es pretén desenvolupar té un seguit de característiques 

idèntiques en tot el software. Aquestes són: 

• No s’espatlla, funciona bé o no funciona. Amb això pretenc dir 

que durant el cicle de vida de l’aplicació, aquesta no sofrirà 

averies. El producte final solament estarà ben fet si funciona 

correctament. Si no és així, la única cosa que haurem fet, és una 

eina no acabada. 

• Es construeix “a mida” des del principi, en comptes d’aprofitar 

components preexistents. D’aquesta manera serà possible 

satisfer tots els requeriments del client, ja que es comença un 

producte de zero. 

• Finalment, deixar clar que l’eina es desenvolupa, no es fabrica. 

Per tant, continuarem utilitzant aquest terme al llarg de tot el 

treball tal com ho hem fet fins ara. 

 

Hem de tenir en compte el terme d’aflicció crònica, que seria el conjunt 

de problemes que es produeixen quan s’encarrega un producte. Aquests poden 

englobar des del retard a l’hora de lliurar el projecte, passant per la baixa 

qualitat del producte i arribant a la disconformitat del client degut a que 

l’aplicació no fa allò que ell havia demanat. 

 La disciplina que tracta de solucionar aquests i d’altres problemes és la 

enginyeria del software. Bàsicament i a grans trets, podem dir que fa referència 

a mètodes de desenvolupament, eines i procediments que ens permeten 

desenvolupar un software de qualitat excel·lent.    
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La Enginyeria del Software és l’estudi dels principis i metodologies pel 

desenvolupament i manteniment de sistemes de software. (Pressman, 2002). 

 

La Enginyeria del Software tracta de l’establiment dels principis i mètodes de 

l’enginyeria per tal d’obtenir software de forma rentable, que sigui fiable i treballi 

sobre màquines reals. (Pressman, 2002). 

2.1- Model Clàssic o en Cascada 
 
 Existeixen varis sistemes que ens permeten desenvolupar un software 

de qualitat, tots ells amb les seves avantatges i els seus inconvenients,en  el 

model clàssic o també anomenat model en cascada, cada una de les etapes 

comença quan l’etapa anterior s’ha finalitzat completament. 

 Aquest model disposa d’una sèrie de fases que s’aniran seguint fins 

arribar al producte final. 

Comença amb un estudi del sistema en que es desenvoluparà el 

software. Llavors, triem quines parts del sistema s’han d’implementar. Un cop 

fet això, tenim una fase de disseny on decidim els algorismes a utilitzar, les 

estructures de dades ... Tot seguit realitzem la codificació de l’aplicació, fem les 

proves pertinents i passem a l’etapa de manteniment. 

 

Aquest model és un procés cíclic, ja que si ens trobem un error de 

desenvolupament, hem de retrocedir i començar de nou on ens trobàvem. 

Fases: 

1. Fase de planificació del sistema: És l’etapa en la que es 

determina si el projecte és o no factible de realitzar i es 

determinen els temps i costos aproximats, establint així la ruta 

crítica de cada activitat. Això és perquè la falta de planificació d’un 

sistema és la causa principal de retards en programació, 

increment de costos, poca qualitat i alts costos de manteniment 

en els desenvolupaments de productes de software. Amb 

freqüència es diu que és impossible realitzar una planificació 

inicial, perquè la informació precisa sobre els objectius, 

necessitats del client i restriccions del producte no es coneixen a 

l’inici del projecte, en canvi, un dels principals propòsits d’aquesta 

fase és aclarir els objectius, problemes o necessitats i restriccions. 
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2. Fase d’anàlisi de requeriments: És indispensable entendre 

perfectament els requeriments del software, per a que aquest no 

fracassi. Aquesta etapa pot semblar una tasca relativament 

senzilla, però no és així. Hi ha molts casos en que es pot arribar a 

males interpretacions o falta d’informació. 

 

3. Fase de disseny: El disseny del software és realment un procés 

amb múltiples passos que s’enfoca sobre quatre atributs diferents 

del programa: l’estructura de dades, l’arquitectura del software, el 

detall dels procediments i la caracterització de la interfície. El 

procés de disseny tradueix els requisits en una representació del 

software que pugui ser establerta de forma que obtingui la qualitat 

requerida abans d que comenci la codificació. A l’igual que els 

requisits, el disseny es documenta i forma part de la configuració 

del software. 

 

4. Fase de codificació: El disseny ha de traduir-se en una forma 

llegible per a la màquina. Si el disseny es realitza d’una forma 

detallada, la codificació pot realitzar-se mecànicament.  

 

5. Fase de prova: Un cop que s’ha generat el codi, comença la prova 

del programa. La prova es centra en la lògica interna del software, 

assegurant que totes les sentències s’han provat, i en funcions 

externes, realitzant proves que assegurin que l’entrada definida 

produeix els resultats que realment es requereixen. 

 

6. Fase de manteniment: Un cop superada la fase de proves, el 

software es lliura al client i comença la vida útil del mateix. En 

aquest cas es podria parlar d’una fase paral·lela d’utilització però 

parlem de la fase de manteniment. És indubtable que el software 

un cop lliurat al client, sofrirà canvis. Aquests es produeixen degut 

a que es troben errors o que l’aplicació s’ha d’adaptar a possibles 

canvis. 
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2.2- Construcció de prototips 
 
 Aquest sistema té unes fases similars al model anteriorment explicat: 

planificació del sistema, anàlisis de requisits, disseny i construcció d’un 

prototipus (a partir dels requeriments recollits), prova del prototip per part del 

client, aportació de nous requisits al prototipus, nou disseny i reconstrucció del 

mateix, fins que s’aconsegueixen els requeriments necessaris per 

desenvolupar el software. 

Nota 1. 

 

2.3- Metodologia escollida 
 
 La metodologia escollida en el desenvolupament del projecte és similar 

al model en cascada pel que fa a la composició de les fases, però no a la 

distribució, és a dir, no totes les fases es realitzaran una després de l’altra. 

 

També té aspectes de construcció de prototipus, ja que durant la fase de 

disseny es mantindran contactes amb el client per tal d’aprovar el que es va 

dissenyant. Aquestes proves es realitzaran a través de versions del programa. 

 

S’ha escollit aquesta metodologia de desenvolupament, degut a que el 

propi client no tenia massa clar com volia el disseny del producte final; degut a 

això s’han anat fent diferents prototipus i a mesura que s’anaven fent se li 

anaven ensenyant al client perquè ell els aprovés o digués quines eren les 

modificacions a fer per tal d’obtenir com a resultat un programa el més útil i fàcil 

d’utilitzar per a ell. 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: (http://carolina.terna.netdel) 
(http://www.wikilearning.com/construccion_de_prototipos_de_software                
_y_un_escenario_para_la_contru-wkccp-16861-5.htm) 
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En la següent figura   es mostra la metodologia escollida: 
 

 
 

Figura 1: Metodologia escollida en el desenvolupament. 

       Sistema 

        Anàlisis 

   
Manteniment 

         Prova 

     Codificació 

       Disseny 

 
Prototipat  
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3.- ANÀLISI DE REQUERIMENTS 
 

 La definició de requisits és la primera etapa del cicle de vida de 

desenvolupament del software. El resultat d’aquesta definició de requisits 

constitueix el punt de partida de l’anàlisi de les aplicacions. 

Amb la finalitat de recopilar els requisits que ha de satisfer l’aplicació 

s’han realitzat una sèrie d’entrevistes amb l’usuari al que va dirigida. D’aquesta 

manera s’ha recollit informació sobre les dades necessàries per poder treballar,  

així com la manera d’utilitzar-les i gestionar-les. 

 

3.1- Requeriments funcionals 
 
 En els requeriments funcionals s’hi descriuen els objectius de l’aplicació, 

es a dir, els problemes que ha de resoldre. 

 És molt important entendre i estudiar com treballa la empresa, en aquest 

cas, partim de la idea que l’establiment pel qual es fa l’aplicació és una petita 

empresa i ens basarem en la seva estructura i el seu funcionament per 

organitzar, d’alguna manera, el programa. 

 Com s’ha descrit en apartats anteriors, Dancescape és una micro 

empresa dedicada a l’ensenyança de teatre i de diferents tipus de balls i dança. 

Alguns tipus de balls i dança que es realitzen a Dancescape són: Balls de saló, 

funky, breake dance, dansa del ventre, hip-hop, capoeira, etc. Tots ells es 

realitzen en sessions de diferents nivells de coneixements així com nivell 

d’iniciació, nivell mig,  nivell avançat... A més a més de funky hi ha un grup que 

competeix a nivell europeu del qual la professora n’és la propietària de l’escola. 

Aquesta solament té una propietària la qual és la directora de l’escola i a més a 

més també n’és professora. En un principi la idea era que solament ella tingués 

accés al sistema però en una de les reunions va canviar d’idea i va demanar 

que els professors també hi tinguessin accés totalment lliure de restriccions  

degut a que ella ha obert un altre negoci i no està present a l’escola totes les 

hores de la jornada laboral. El nombre de professors és variable depenent de la 

durada de cada curset i dels diferents tipus d’activitats que ofereixi l’escola en 

cada època de l’any. 
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Les tasques que el software haurà de controlar són: 

 

3.1.1- Respecte als alumnes 

• Emmagatzemar les dades personals: codi d’alumne, DNI/Passaport, 

Nom, Cognoms, data naixement, adreça, codi postal,població, e-mail, 

telèfons i la quota total que ha de pagar cada mes.  

• Emmagatzemar les seves dades bancàries: forma de pagament, si paga 

a través del banc el compte bancari. 

• Emmagatzemar les activitats en les quals es matricula cada alumne: de 

cada activitat a la qual estigui matriculat un alumne es guardarà el nom 

de l’activitat, el grup en que està l’alumne, la quota que ha de pagar i la 

data d’alta de matriculació. 

• Actualitzar automàticament les dades al realitzar qualsevol operació. 

• Permetre inserir, consultar, modificar i eliminar un alumne o alguna de 

les seves dades o activitats. 

• No es deixarà donar de baixa un alumne si aquest té mensualitats 

pendents per pagar a l’escola. 

• Llistar els alumnes amb les seves dades personals i bancàries. 

 

3.1.2- Respecte als exalumnes 

• Emmagatzemar la data de baixa i les seves dades personals, les quals 

són: codi, DNI/Passaport, nom, cognoms, adreça, codi postal, població, 

data naixement, mail i telèfons. 

• Emmagatzemar les seves dades bancàries: forma de pagament, si paga 

a través del banc el compte bancari. 

• Permetre recuperar l’exalumne per tal de tornar a donar-lo d’alta a 

l’escola i permetre que es pugui matricular de qualsevol activitat actual 

de l’escola. 

 

3.1.3- Respecte als professors 

• Emmagatzemar la data d’alta a l’escola i les seves dades personals: 

DNI/Passaport, nom, cognoms, adreça, codi postal, població, data de 

naixement, e-mail i els telèfons. 

• Enregistrar cada activitat i cada grup en els quals cada professor 

imparteix classes. 
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• Permetre l’accés al sistema. 

• Permetre inserir, consultar,modificar i eliminar un professor o alguna de 

les seves dades. 

• Actualitzar automàticament les dades al realitzar qualsevol operació. 

• Llistar els professors amb les seves dades personals. 

 

3.1.4- Respecte a les activitats 

• Emmagatzemar cada activitat amb els seus grups pertinents i les seves 

quotes. 

• Eliminar una activitat amb tots els seus grups o eliminar solament algun 

dels grups. Això solament es podrà realitzar en aquelles activitats o 

grups on no hi hagin alumnes matriculats. 

• Afegir noves activitats al sistema o nous grups en alguna activitat. 

• Modificar la quota de qualsevol grup de cada activitat. 

• Llistar les dades personals i bancàries de tots els alumnes d’una activitat 

o si es prefereix, solament els matriculats en un determinat grup 

d’aquesta activitat.  

• Actualitzar automàticament les dades al realitzar qualsevol operació. 

 

3.1.5- Respecte als moviments 

• Emmagatzemar per cada alumne totes les mensualitats pendents (en els 

alumnes que paguen en efectiu). 

• Emmagatzemar per cada alumne totes les devolucions pendents ( en els 

alumnes que paguen a través d’un compte bancari). 

• Automàticament, cada canvi de mes, quan s’executa el programa, a tots 

els alumnes que paguen en efectiu, se’ls anota la mensualitat del mes 

com no pagada i a mesura que cada alumne vagi pagant s’anirà 

esborrant la mensualitat pendent de cada alumne del sistema. 

• Llistar tots els alumnes amb mensualitats pendents amb les dades 

corresponents: 

� Pels alumnes que paguen en efectiu: DNI/Passaport, nom, 

cognoms, mes pendent, any pendent i quota. 

� Pels alumnes que paguen a través d’un compte bancari: 

codi de la devolució, DNI/Passaport, nom, cognoms, mes 

retornat, any retornat, data de la devolució i quota. 
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• Actualitzar automàticament les dades al realitzar qualsevol operació. 

 

3.1.6- Respecte als cobraments  

• Emmagatzemar un historial de cobraments amb les dades 

corresponents a cada mensualitat cobrada a cada alumne (en tots els 

alumnes que paguen en efectiu). 

• Llistar aquest historial de cobraments. 

• Actualitzar automàticament les dades al realitzar qualsevol operació. 

• Possibilitat de generar un albarà per l’alumne en cada pagament que faci 

a l’escola. En aquest albarà s’hi mostrarà: DNI/Passaport, mes pagat, 

any pagat, quota i data del pagament.  

 

3.2- Requeriments no funcionals 
 
 Aquests requeriments normalment no es troben especificats directament 

a les funcions o operacions del sistema donat que són les propietats que ha de 

complir l’aplicació per tal de garantir una major qualitat. 

- Portabilitat: L’entorn de desenvolupament de tot software serà 

Visual Bàsic, per lo que l’aplicació serà portable a tots els 

sistemes Windows de 32 bits.  

- Distribució: Utilització distribuïda en un CD. 

- Consistència: Per a que el sistema sigui consistent tots els 

mecanismes tenen que ser utilitzats de la mateixa manera. Per 

tant, dissenyarem totes les pantalles de l’aplicació amb una 

estètica comú. 

- Interfície: La interfície gràfica ha de ser autoexplicativa, 

funcional i atractiva per l’usuari final. 

- Solidesa: Un sistema és sòlid quan ens permet realitzar els 

objectius sense problemes. Els possibles errors que es puguin 

produir durant la execució seran controlats pel sistema, el qual 

avisarà a l’usuari i permetrà que aquest continui amb la 

utilització de l’aplicació. 
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- Fiabilitat: L’aplicació ha de garantir que les dades de la base 

de dades són introduïdes, utilitzades i eliminades 

correctament. 

- Integritat: L’aplicació mostrarà l’opció de realitzar còpies de 

seguretat per tal de garantir la restauració del sistema en cas 

de pèrdua d’informació. 

- Ergonomia: L’aplicació serà de fàcil instal·lació i maneig. 

 

3.3- Especificació del sistema 
 
 Tot seguit es detallen els recursos hardware i software mínims per al 
correcte funcionament de l’aplicació. 
 
 
 3.3.1- Requeriments hardware 

 Per la utilització de l’aplicació no és necessari disposar de recursos extra 

del que no disposi qualsevol ordenador, encara que això si, com més velocitat 

tingui el processador i més capacitat de memòria RAM, millor serà el seu 

rendiment. 

 Les característiques i els recursos mínims de l’ordenador que s’ha 

utilitzat en el desenvolupament de l’aplicació són: 

• Processador Intel Pentium II-133Hz. 

• Monitor color  15’’. 

• Ratolí i teclat estàndards. 

• Disc dur 10Gb. 

• Lector/Gravador de CD. 

•  Memòria RAM de 64 MB. 

• Impressora. 

 

3.3.2- Requeriments software 

En aquest apartat descriurem els programes necessaris per a que 

l’aplicació pugui funcionar. 

 

L’aplicació treballa sobre entorn Microsoft Windows en qualsevol de les 

seves versions superiors a Windows 95.  
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L’eina amb la qual s’ha basat el <seu desenvolupament ha estat Microsoft 

Visual Bàsic 6.0. 

Per als accessos a la Base de Dades és necessari el motor de base de 

dades Microsoft Jet, DAO (Data Acces Objects), i ADO (ActiveX Data Objects) 

ja que les dades s’obtenen d’una base de dades en format mdb. 

 

Així doncs, a part del programa Visual Basic 6.0, el software que s’ha 

utilitzat en el desenvolupament de l’aplicació és: 

• Sistema Operatiu Microsoft Windows 98. 

• Microsoft Acces. 

• Paint Brush. 

• Adobe Photoshop. 

• PDF Creator. 
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4.- ANÀLISIS DEL RISC I PLANIFICACIÓ 
 
  
 Abans de començar el projecte, s’ha de realitzar una estimació del treball 

que s’ha de realitzar, així com els recursos que seran necessaris i del temps 

que transcorrerà des de l’inici fins al final del projecte. 

 Aquesta estimació suposarà uns riscs que s’han de preveure i que 

s’intentaran assumir i resoldre abans que es produeixin. 

 

4.1- Anàlisis i Gestió de riscs 
 
 En tot projecte de desenvolupament de software, existeixen riscs que 

poden fer fracassar el projecte. 

 

 La anàlisis i la gestió del risc són una sèrie de tasques que ajuden a 

comprendre i a gestionar els imprevistos que poden sorgir en un projecte. Un 

risc és un problema potencial, que pot ocórrer o no; però sense tenir en compte 

el resultat seria bo que tots els possibles riscs estiguessin més o menys 

identificats, avaluada la seva possible aparició i estimar el seu impacte per si es 

produeixen, al mateix temps que establir un pla que contingués els possibles 

problemes que pot causar.  

 

Per tal d’analitzar el risc i gestionar-lo s’han seguit els següents passos: 

- Identificació del risc. 

- Projecció del risc. 

- Reducció, supervisió i gestió del risc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicació per a la gestió, control i manteniment d’una escola de dansa 21

Seguint els apunts de les assignatures d’Iniciació a la Interacció Persona 

Ordenador (J.Lorés, 2003), i Laboratori de Software (J.Lorés, 2005),  una 

vegada identificades les possibles situacions de risc del projecte, se’ls ha 

assignat una probabilitat de que succeeixin : 

 

  

Tipus Tant per cent 

Impossible 0.0% 

Improbable 0.2% 

Probable 0.5% 

Molt probable 0.7% 

Freqüent 0.9% 
 

Taula 1:Probabilitats dels diferents tipus de riscs. 

 
 

I s’ha obtingut la taula següent: 
 

Risc Probabilitat 

No poder complir la data de lliurament 70% 

Canvis en els requisits motivats per l’aparició de noves 

necessitats del client 

90% 

El client té pocs coneixements informàtics 20% 

Mal concepte dels requeriments per part del programador 50% 

Pèrdua d’informació per no tenir les suficients còpies de 

seguretat 

20% 

El client no entén el funcionament del producte 50% 

 

Taula 2: Probabilitats dels riscs detectats. 

 

 Aquests riscs s’han considerat coneixent la feina que el programador (en 

aquest cas l’alumne realitzador del TFC) té durant el periode de temps que ha 

de durar el desenvolupament del projecte, la no claredat i falta de desició que 

té el client sobre com vol el producte final i els pocs coneixements que aquest 

té en informàtica.  
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Ara, l’estratègia per tractar aquests riscs ha de considerar tres aspectes: 

- Evitar el risc o reduir-lo en el cas que succeeixi. 

- Supervisar el risc, quan és probable que succeeixi. 

- Gestionar el risc i els plans de contingència, quan el risc ha 

succeït. 

 

Els apliquem als riscs anteriors: 

• No poder complir la data de lliurament 

 

- Reducció del risc: A les reunions ha de quedar molt clara la 

feina que hi ha a fer i discutir una data raonablement justa per 

les dues parts. 

- Supervisió del risc: S’ha de comprovar que realment la data 

fixada és pròpia per a que es compleixi. 

- Gestió del risc: S’ha de “perdre” el menys temps possible en 

“detalls” i concentrar la feina a acabar d’una manera global el 

producte. D’aquesta manera reduirem els possibles costos 

addicionals. 

 

• Canvis en els requisits motivats per l’aparició de noves necessitats del 

client 

 

- Reducció del risc: Determinar des d’un principi els 

requeriments juntament amb el client, i que aquest hi estigui 

plenament d’acord. També s’haurien d’analitzar per tal de 

comprovar que es puguin dur a terme. 

- Supervisió del risc: Comprovar que els requeriments del 

projecte són estables.  

- Gestió del risc: Parlar amb el client i arreglar-ho d’alguna 

manera correcta, intentant al màxim que la feina que s’ha 

realitzat no sigui envà.  
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• El client té pocs coneixements informàtics 

 

- Reducció del risc: S’haurà de fer una o vàries reunions amb el 

client per determinar els seus coneixements informàtics, per 

veure quina ha de ser la feina de disseny i adaptació de la 

interfície així com la formació que haurà de rebre el client. 

-  Supervisió del risc: Es poden fer petites proves per determinar 

el grau de coneixements en informàtica del client. 

- Gestió del risc: Formar al client segons els requeriments del 

software que haurà d’utilitzar. 

 

• Mal concepte dels requeriments per part del programador 

 

- Reducció del risc: Deixar clars, en les reunions amb el client, 

quins són els requisits que aquest demana en l’aplicació. 

- Supervisió del risc: Comprovar al final de cada reunió amb el 

client que s’han entès els requisits i mirar que el concepte que 

n’ha tret el programador sigui el mateix que el que demana el 

client. 

- Gestió del risc: Anar realitzant petites trobades amb el client 

per tal d’ensenyar-li o comunicar-li el que es va fent en 

l’aplicació i comprovar que s’estan seguint bé els passos per 

arribar a resoldre satisfactòriament els requisits que es 

demana que compleixi l’aplicació un cop finalitzada. 

 

• Pèrdua d’informació per no tenir les suficients còpies de seguretat 

 

- Reducció del risc: Tenir clar abans de començar  el projecte 

que s’han d’anar fent còpies de seguretat per evitar 

“accidents”. 

- Supervisió del risc: Fer còpies de seguretat cada dia sobre els 

documents o arxius modificats aquell dia. Fer una còpia de 

seguretat completa totes les setmanes. 
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- Gestió del risc: Restaurar els discs durs i extraure tota la 

informació i tots els arxius possibles per reconstruir el 

programa. 

 

• El client no entén el funcionament del producte 

 

- Reducció del risc: determinar quins són els coneixements 

informàtics del client a través d’alguna reunió, i informar-nos 

també de si abans ha fet anar algun producte similar. 

- Supervisió del risc: Intentar realitzar el producte lo més simple i 

usable possible i anar realitzant proves mestres mentre es 

realitza el desenvolupament del producte utilitzant un producte 

prova. 

- Gestió del risc: Formar el client sobre el producte que hem 

desenvolupat. 
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4.2- Planificació 
 

A part d’analitzar amb tot detall els possibles riscs del projecte, també cal 

analitzar el treball a realitzar per poder desenvolupar l’aplicació actual. 

Per analitzar el treball, calcularem el temps estimat per a la seva 

realització, dividint el treball en diferents fases, i indicant la duració de 

cadascuna d’aquestes. 

 

D’aquesta manera estimarem el cost total del desenvolupament del 

projecte: 

 

TASQUES 
DIES 

DEDICATS 

HORES 

TREBALL AL 

DIA 

COST 

PER DIA 

(€) 

COST PER 

TASCA (€) 

Entrevista amb el 

client 
6 4 40 240 

Recordatori VB 7 4 40 280 

Anàlisis 

requeriments 
26 6 60 1560 

Anàlisis i disseny 

de la BD 
10 7 70 700 

Disseny interfície 15 7 70 1050 

Implementació i 

Codificació 
40 7 70 2800 

Proves 38 6 60 2280 

Elaboració manual 

d’usuari 
5 6 60 300 

Elaboració 

documentació 
97 1 10 970 

 

COST TOTAL = 10.180 EUROS (IVA no inclòs). 

Taula 3: Pressupost. 

 

El preu per hora és de 10 euros. Aquest preu està tret de la pàgina web: 

(http://www.anieto2k.com/2005/12/15/sueldo-programador). 
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El diagrama de Gantt corresponent a aquesta planificació és el següent: 

 

 
Figura 2: Diagrama de Gannt. 
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5.- ANÀLISI CONCEPTUAL 
 
 Un dels elements d’anàlisis que s’estudia en el disseny d’aplicacions és 

l’anàlisi conceptual. El seu objectiu principal és la selecció de les 

representacions lògiques dels objectes de dades (estructures de dades), 

identificades en les fases de definició i especificació de requisits. Per tant, el 

model de dades ens permetrà identificar aquests objectes de dades, així com 

els atributs que el composen i quines relacions hi ha entre ells. 

5.1- Model Relacional 
 

 Aquest model realitza una descripció detallada de les relacions de la 

base de dades ja que especifica els atributs de cada entitat. En ell, totes les 

dades estan estructurades en l’àmbit lògic com taules formades per files i 

columnes, encara que a nivell físic puguin tenir una estructura completament 

diferent. 

Una clau primària és aquell atribut el qual considerem clau per a la 

identificació dels altres atributs que es descriuen en la entitat. Està clar que pot 

haver-hi més d’un atribut que podria identificar-se com clau primària, en aquest 

cas seleccionarem el que creiem més important. 

 

 A continuació es detalla el model relacional d’aquesta aplicació. Els 

atributs subratllats són les claus primàries. 

  

• Alumnes  (DNI, codi_alumne, nom_alumne, cognom1, cognom2, adreça, 
poblacio, cp, data_naixement, mail, telf1, telf2, forma_pago, compte, 
quota_total ) 

 
• Empleats  (DNI, nom_empl, cognom1, cognom2, adreça, poblacio, cp, 

data_naixement, mail, telf1, telf2) 
 

 
• Exalumnes  (DNI, num_exalumne, nom_exalumne, cognom1, cognom2, 

adreça, poblacio, cp, data_naixement, mail, telf1, telf2, forma_pago, 
compte, data_baixa ) 

 
• Activitat  (codi_act, nom_act, grup, quota) 
 
• Activ_prof  (num_assignacio , codi_activ, DNI) 
 



Aplicació per a la gestió, control i manteniment d’una escola de dansa 28

• Devolucions  (codi_dev, DNI, data_devol, mes_retornat, any_retornat, 
compte, quota) 

 
• Historial_pagats  (codi_operacio, DNI, data_pago, mes_pagat, 

any_pagat, quota) 
 

• Matricules  (DNI, codi_activ, data_alta) 
 

• Mensualitat  (codi_mensualitat, mes_mensualitat, any_mensualitat) 
 

• Pendents  (DNI, codi_mensualitat, quota) 
 

• Usuaris  (DNI, pasw) 
 

5.2- Diccionari de dades 
 
 El diccionari de dades conté una descripció més detallada dels atributs 

de la base de dades, conté la descripció i el tipus d’atribut i també els camps 

claus. 

• Taula Alumnes 

Per tal de realitzar les funcionalitats de l’aplicació referents a la gestió 

dels alumnes, en aquesta taula es guardaran totes les dades personals i 

bancàries referents a ells. 

 

 

Atributs Tipus (longitud) Clau primària 

DNI  Text (50) 

codi_alumne Text (9) 

nom_alumne Text (50) 

cognom1 Text (50) 

cognom2 Text (50) 

adreça Text (150) 

poblacio Text (50) 

cp Text (10) 

data_naixement Data/Hora 

mail Text (60) 

telf1 Text (20) 

telf2 Text (20) 

forma_pago Text (20) 

DNI 
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compte Text (50) 

quota_total Moneda 

 

Taula 4: Taula Alumnes. 

 

 

• Taula Empleats 

En aquesta taula es guardaran totes les dades personals referents a 

cada professor de l’escola per tenir-ne un lleuger control i poder localitzar-

los fàcilment en qualsevol moment amb un simple accés a les seves dades. 

 

Atributs Tipus (longitud) Clau primària 

DNI Text (50) 

nom_empl Text (50) 

cognom1 Text (50) 

cognom2 Text (50) 

adreça Text (150) 

poblacio Text (50) 

cp Text (10) 

data_naixement Data/Hora 

mail Text (60) 

telf1 Text (20) 

telf2 Text (20) 

DNI 

 

Taula 5: Taula Empleats. 

 

 

• Taula Exalumnes 

Igual que en la taula Alumnes, aquesta emmagatzemarà totes les dades 

personals i bancàries, però ara de cada exalumne  (en el moment on 

l’exalumne estava donat d’alta a l’escola); amb la diferència de que ara, en  

comptes d’enregistrar la quota, aquí s’enregistra la data en que el subjecte 

es va donar de baixa de l’escola . 
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Atributs Tipus (longitud) Clau primària 

DNI Text (50) 

num_exalumne Numèric (Sencer llarg) 

nom_exalumne Text (50) 

cognom1 Text (50) 

cognom2 Text (50) 

adreça Text (150) 

poblacio Text (50) 

cp Text (10) 

data_naixement Data/Hora 

mail Text (60) 

telf1 Text (20) 

telf2 Text (20) 

forma_pago Text (50) 

compte Text (50) 

data_baixa Data/Hora 

DNI 

 

Taula 6: Taula Exalumnes. 

 

• Taula Activitat 

Aquesta és la taula on s’emmagatzemen les dades relacionades amb la 

descripció de les diferents activitats que es realitzen a l’escola, i de cada 

grup que té cada activitat. 

 

Atributs Tipus (longitud) Clau primària 

codi_act Autonum. (Sencer llarg) 

nom_act Text (50) 

grup Text (30) 

quota Moneda 

codi_act 

 

Taula 7: Taula Activitat. 
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• Taula Activ_prof 

En aquesta taula hi estan enregistrades les activitats que cada professor 

té assignades, en concret quins grups de cada activitat té assignats. 

 

Atributs Tipus (longitud) Clau primària 

num_assignacio  Autonum. (Sencer llarg) 

codi_activ Numèric (Sencer llarg) 

DNI Text (50) 

codi_activ 

num_assignacio 

 

Taula 8: Taula Activ_prof. 

 

 

• Taula Devolucions 

L’aplicació permet anotar totes les devolucions que han arribat dels 

alumnes que no paguen en efectiu; aquí és on s’anoten totes les dades de 

cada devolució. Quan una devolució s’hagi fet efectiva, les dades d’aquesta 

devolució s’eliminaran automàticament. 

 

Atributs Tipus (longitud) Clau primària 

codi_dev Autonum. (Sencer llarg) 

DNI Text (50) 

data_devol Data/Hora 

mes_retornat Text (15) 

any_retornat Text (50) 

compte Text (50) 

quota Moneda 

codi_dev 

 

Taula 9: Taula Devolucions. 

 

 

• Taula Historial_pagats 

En aquesta taula queden enregistrades totes les dades de cada 

mensualitat pagada per cada un dels alumnes de l’escola. 
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Atributs Tipus (longitud) Clau primària 

codi_operacio  Autonum. (Sencer llarg) 

DNI Text (50) 

data_pago Data/Hora 

mes_pagat Text (15) 

any_pagat Text (50) 

quota Moneda 

codi_operacio 

 

Taula 10: Taula Historial_pagats. 

 

• Taula Matricules 

És on es guarda la informació de cada matrícula que fa un alumne de 

l’escola a qualsevol grup de qualsevol activitat que imparteix l’escola. 

 

Atributs Tipus (longitud) Clau primària 

DNI Text (50) 

codi_activ Numèric (Sencer llarg) 

data_alta Data/Hora 

DNI 

codi_activ 

 

Taula 11: Taula Matricules. 

 

 

• Taula Mensualitat 

En aquesta taula s’hi enregistra cada una de les mensualitats i se li 

assigna un codi determinat per cada una. Cada nou mes, al executar el 

programa, ell automàticament hi introdueix la nova mensualitat amb el seu 

codi corresponent. 

 

Atributs Tipus (longitud) Clau primària 

codi_mensualitat Autonum. (Sencer llarg) 

mes_mensualitat Text (50) 

any_mensualitat Text (50) 

codi_mensualitat 

 

Taula 12: Taula Mensualitat. 
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• Taula Pendents 

Aquesta taula emmagatzema totes les mensualitats que té pendent per 

pagar cada un dels alumnes de l’escola (els que paguen en efectiu). En cada 

canvi de mes l’aplicació l’actualitzarà automàticament i cada cop que un 

alumne pagui una de les mensualitats que té pendents, aquesta s’eliminarà de 

la taula automàticament també. 

 

Atributs Tipus (longitud) Clau primària 

DNI Text (50) 

codi_mensualitat Numèric (Sencer llarg) 

quota Moneda 

DNI 

codi_mensualitat 

 

Taula 13: Taula Pendents. 

 

 

• Taula Usuaris 

En aquesta taula s’hi guarden les dades que necessita cada ususari per 

poder accedir al sistema. És a dir, es guarda el DNI que serà el nom d’usuari, i 

lògicament, una contrasenya per a cada un. 

 

Atributs Tipus (longitud) Clau primària 

DNI Text (50) 

pasw Text (15) 

DNI 

 

Taula 14: Taula Usuaris. 
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6.- DISSENY 
 
Per a desenvolupar un bon disseny, ens centrarem sobretot en que el producte 

final sigui el més usable possible per al client. 

Usabilitat es defineix col·loquialment com la facilitat d’ús, ja sigui d’una pàgina 

web, una aplicació informàtica (com és aquest projecte) o qualsevol altre 

sistema que interactui amb un usuari. 

Nota 2. 

6.1- Disseny lògic 
 

El disseny lògic considera l’aplicació a partir de les seves entrades i 

sortides. En un principi s’obtenen el conjunt d’entrades i sortides i tot seguit es 

verifica que es puguin obtenir unes a partir de les altres. A més, es realitza un 

estudi per tal d’obtenir els tractaments que l’aplicació ha d’oferir als usuaris.  

 L’eina més utilitzada per a la descripció d’aplicacions són els Diagrames 

de Flux de Dades (DFD’s). Aquests diagrames mostren el comportament dels 

processos de l’aplicació així com el camí que segueixen les dades en la seva 

transformació.   

 En síntesis, el Diagrama de Flux de Dades descriu: 

- Els llocs d’origen i destí de les dades. 

- Les transformacions a les que són sotmeses aquestes dades. 

- Els llocs en els que es guarden les dades dins del sistema. 

- Els canals per on circulen les dades. 

 Com a principals característiques podem destacar que possibilita 

comunicar diferents models per facilitar així l’entesa entre usuari i analista de 

sistemes. 

 

6.1.1- Identificació d’entitats externes 

Són generalment classes lògiques de coses o de persones, les quals 

representen una font o destí de transaccions amb les que el sistema es 

comunica. 

 

 

Figura 3: Entitat Externa. 

Nota 2: (http://www.ainda.info/que_es_usabilidad.htm). 

Nom de l’entitat                       
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La entitat externa amb la que interactiva el programa és l’usuari del sistema 

que serà l’encarregat d’introduir, modificar i eliminar totes les dades del 

sistema. 

 

6.1.2- Identificació de tasques principals 

 Els processos indiquen aquells llocs dins del sistema on la informació o 

flux de dades entrant es processa o transforma. És a dir, són les funcions o 

processos que transformen entrades de dades en sortides d’informació. La 

seva representació gràfica és un cercle amb un text identificatiu en el seu 

interior que consistirà idealment d’un verb actiu seguit per una clàusula objecte, 

quan més simple millor: 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4: Procés. 

 
 

6.1.3- Diagrama de Context 

 El Diagrama de Context, tal i com indica el seu nom, és un diagrama 

gràfic on s’observa l’aplicació a través de les seves entrades i sortides. Està 

format per: 

- Una bombolla que representa les fonts d’entrada i sortida. 

- Entitats externes que representen les fonts d’entrada i sortida. 

- Entitats d’emmagatzematge. 

- Fluxos d’entrada i sortida. 

 

Cal dir que en el Diagrama de Context  no es representen les respostes de 

l’usuari. 

 

Per al disseny de l’aplicació s’ha realitzat el següent Diagrama de 

Context que indica les interaccions del sistema amb les diferents entitats. Aquí 

Realitza          
r  tasca 
      x 
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es representen les figures identificades amb anterioritat enllaçades mitjançant 

fluxos de dades, representats amb una fletxa. 

 

 

Figura 5: Flux de dades. 

 
 
 Les entitats d’emmagatzematge representen arxius lògics on s’agreguen 

o d’on s’extreuen dades. Són estructures de dades estàtiques, i poden implicar 

escriptura, o actualització o bordat de dades, 

 

  

 

 

Figura 6: Entitat Emmagatzemant 1. 

 

o estructures de dades estàtiques que impliquen lectura o recuperació 

d’informació guardada.  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Entitat Emmagatzemant 2. 
 
  

Així doncs, el Diagrama de Context relacionat amb l’aplicació és el 

representat en la següent figura: 
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        Alta alumne 

          Alta professor 
          Nova activitat 
          Nou grup                                     
          Baixa alumne                                                                   Llistat alumnes 
          Baixa professor                                                                     
          Eliminar activitat                                                                Llistat pendents 
          Eliminar grup 
          Modificar dades alumne                                                     Llistat historial 
          Modificar dades professor 
          Modificar activitat/grup                                                       Albarans 
          Modificar matricula  
          Nova devolució                                                                Llistat devolucions 
          Nou pagament 
          Esborrar devolució                                                        Llistat professors 
          Generar albarà 
          Recuperar exalumne 
          Eliminar exalumne 
 
 
              
 
                                
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8: Diagrama de Context.  

 
 
 
 
6.1.4- Diagrama de flux de dades 

 Per obtenir aquest diagrama, s’ha dividit l’aplicació en les seves Unitats 

Anatòmiques. Aquestes són tractaments més senzills que tenen sentit per ells 

mateixos. En l’aplicació actual ens trobem amb les següents Unitats 

Anatòmiques: 

- Alta alumne. 

- Alta professor. 

- Nova activitat. 

- Nou grup. 

- Eliminar activitat. 

 
 
 
 
 
 
    USUARI 

 
 
 

 GESTOR 
          
DANCESCAPE 

 
   BD 
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- Eliminar grup. 

- Baixa alumne. 

- Baixa professor. 

- Modificar dades alumne. 

- Modificar dades professor. 

- Modificar activitat/grup. 

- Modificar matrícula. 

- Nova devolució. 

- Nou pagament. 

- Esborrar devolució. 

- Recuperar exalumne. 

- Eliminar exalumne. 

              
Així doncs, el Diagrama de flux de dades de l’actual aplicació correspon a les 

figures següents:  
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• DFD Alta alumne: 

 

Dades personals alumne 

   
                 
                 Resposta 
  Dades Matricula                                                   
                     

     

        Alumnes                 Activitat      Matricules   

 
 
 

Figura 9: DFD aconteixement Alta alumne. 
 
 
 
 
 

- Descomposició Alta alumne 
 
 
 

Dades personals alumne                                                                                   Confirmació 

   
Dades Matricula                                  Dades vàlides        Missatge fi              
                 
      
 Missatge error 
 
 
  
 
  Activitat   Alumnes  Matricules 
 
 
 
 

Figura 10: DFD descomposició aconteixement Alta alumne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. 
Alta 

alumne 

1.1 
Validar 
dades  

1.2 
Donar 
d’alta  
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• DFD Baixa alumne: 

 

Seleccio alumne 

   
                 
                 Resposta 
                                                     
                     

     

           Pendents                           Alumnes       Exalumnes   

 
    Devolucions 
 
 

Figura 11: DFD aconteixement Baixa alumne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Descomposició Baixa alumne 
 
 
 

Seleccio alumne                                                                                   Confirmació 

   
   Selecció vàlida        Missatge fi              

                 
      
 Missatge error 
 
 
  
 
  Pendents             Alumnes            Exalumnes 
 
 
       Devolucions 
 
 

Figura 12: DFD descomposició aconteixement Baixa alumne. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Baixa 

alumne 

2.1 
Validar 
seleccio  

2.2 
Donar 

de baixa 
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• DFD Alta professor: 

 

Dades personals professor 

   
                 
                  Resposta 
    
                     

     

                  Empleats   

 
 
 

Figura 13: DFD aconteixement Alta professor. 
 
 
 
 
 
 
 

- Descomposició Alta professor 
 
 
 
 

Dades personals professor                                                                                  

   
   Dades vàlides        Missatge fi              

                 
      
 Missatge error 
 
 
  
 
               Empleats   
 
 
 

Figura 14: DFD descomposició aconteixement Alta professor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
Alta 

professor 

3.1 
Validar 
dades  

3.2 
Donar 
d’alta  
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• DFD Baixa professor: 

 

Seleccio professor 

   
                 
                 Resposta 
                                                     
                     

     

                          Empleats  Activ_prof          

 
     

Figura 15: DFD aconteixement Baixa professor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Descomposició Baixa professor 
 
 
 

Seleccio professor                                                                                      Confirmació 

   
   Selecció vàlida        Missatge fi              

                 
      
 Missatge error 
 
 
  
 
                Empleats            Activ_prof 
 
 
    

Figura 16: DFD descomposició aconteixement Baixa professor. 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
Baixa 

professor 

4.1 
Validar 
seleccio  

4.2 
Donar 

de baixa 
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• DFD Nova devolució: 

 

Seleccio alumne 

   
                 
                  Resposta 
  Dades devolucio                                                   
                     

     

        Alumnes                                  Devolucions   

 
 

Figura 17: DFD aconteixement Nova devolució. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Descomposició Nova devolució 
 
 
 

Seleccio alumne                                                        Dades devolucio                    Confirmacio 

   
  Selecció vàlida      Dades vàlides                 
                

      
  
Missatge error   Missatge error            Missatge fi 
 
 
  
 
            Alumnes                                                Devolucions 
 
 
 

Figura 18: DFD descomposició aconteixement Nova devolució. 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Nova 

devolucio 

5.1 
Validar 
seleccio  

5.2 
Validar 
dades 

5.3 
Anotar 
devol.  
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• DFD Eliminar devolució: 

 

   Seleccio devolucio 

   
                 
                  Resposta 
    
                     

     

                Devolucions  
 
 
 
 

Figura 19: DFD aconteixement Eliminar devolució. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Descomposició Eliminar devolució 
 
 
 

Seleccio devolucio          Confirmacio 

   
   Seleccio valida        Missatge fi              

                 
      
 Missatge error 
 
 
  
 
             Devolucions   
 
 
 

Figura 20: DFD descomposició aconteixement Eliminar devolució. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
Eliminar 

devolucio 

6.1 
Validar 
seleccio 

6.2 
Eliminar 
devol. 
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• DFD Efectuar pagament: 

 

Seleccio alumne 

   
                 

                   Resposta                                 
Seleccio mensualitats                                                   

                     

     

        Alumnes                          Pendents                   Historial_pagats 

  

 
Figura 21: DFD aconteixement Efectuar pagament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Descomposició Efectuar pagament 
 
 
          Peticio albara 

Seleccio alumne                                                   Seleccio mensualitats                    Confirmacio 

   
  Selecció vàlida     Seleccio vàlida                 
                

      
  
Missatge error   Missatge error                Missatge fi 
 
 
          Generar albara 
 
   Alumnes           Pendents                    Historial_pagats 
 
 
 
 

Figura 22: DFD descomposició aconteixement Efectuar pagament. 
 
 
 
 
 
 

7. 
Efectuar 

pagament 

7.1 
Validar 
seleccio  

7.2 
Validar 
seleccio 

7.3 
Efectuar 

pagament  
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• DFD Recuperar exalumne: 

 

Seleccio exalumne 

   
                 

                   Resposta                                  
                     

     

                                   

           Exalumnes     Matricules  Alumnes                          Activitat 

  

 
 

Figura 23: DFD aconteixement Recuperar exalumne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Descomposició Recuperar exalumne 
 
 
      Dades matricula 

Seleccio exalumne      Confirmacio                                 Dades personals                     

   
  Selecció vàlida     Dades valides                 
                

      
  
Missatge error          Missatge error                            Missatge fi 
 
 
           
 
           Exalumnes     Activitat  Alumnes                        Matricules 

  

 
Figura 24: DFD descomposició aconteixement Recuperar exalumne. 

 
 
 
 
 
 
 

8. 
Recuperar 
exalumne 

8.1 
Validar 
seleccio  

8.2 
Validar 
dades 

8.3 
Recuperar 
exalumne  
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• DFD Nova activitat: 

 

Dades activitat 

   
                 
                  Resposta 
  Dades 1er grup                                                   
                     

     

                                      Activitat   

 
 

Figura 25: DFD aconteixement Nova activitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Descomposició Nova activitat 
 
 
  Dades 1er grup 

       Dades activitat           

   
  Dades correctes       Missatge fi              

                 
      
         Missatge error 
 
 
  
 
                 Activitat   
 
 
 
 

Figura 26: DFD descomposar aconteixement Nova activitat. 
 
 
 
 
 
 
 

9. 
Nova 

Activitat 

9.1 
Validar 
dades 

9.2 
Crear 

activitat 
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• DFD Nou grup: 

 

Seleccio activitat 

   
                 
                  Resposta 
  Dades nou grup                                                   
                     

     

                                      Activitat   

 
 
 

Figura 27: DFD aconteixement Nou grup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Descomposició Nou grup 
 
 
           

Seleccio activitat                           Dades grup                     

   
  Selecció vàlida     Dades valides                 
                

      
  
Missatge error   Missatge error                Missatge fi 
 
 
           
 
                           Activitat                    
 
 
 

Figura 28: DFD descomposició aconteixement Nou grup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
Nou grup 

10.1 
Validar 
seleccio  

10.2 
Validar 
dades 

10.3 
Afegir 
grup  
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• DFD Eliminar activitat: 

 

Seleccio activitat 

   
                 
                  Resposta 
                                                    
                     

     

          Activitat                                    Matricules   

 
 
 

Figura 29: DFD aconteixement Eliminar activitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Descomposició Eliminar activitat 
 
 
 

       Seleccio activitat                                                                                Confirmacio                                                                               

          
   Dades vàlides       Missatge fi              

                 
      
 Missatge error 
 
 
  
 
         Matricules  Activitat   

 
 
 

Figura 30: DFD descomposició aconteixement Eliminar activitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 
Eliminar 
activitat/ 

grup 

11.1 
Validar 
seleccio  

11.2 
Eliminar 
activitat  



Aplicació per a la gestió, control i manteniment d’una escola de dansa 50

 
 

• DFD Eliminar/Modificar grup: 

 

Seleccio activitat 

  Seleccio grup 
                    Resposta 
                                                    
                     

     

          Activitat                                    Matricules   

 
 

Figura 31: DFD aconteixement Eliminar/Modificar grup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Descomposició Eliminar/Modificar grup 
 
 
 Seleccio activitat 

       Seleccio grup                                                                                      Confirmacio                                                                               

          
   Dades valides       Missatge fi              

                 
      
 Missatge error             
 
           Dades valides                           Confirmacio                                                                               
  
 
                     Missatge fi               

 
 
 
 
 
  Matricules                               Activitat 
 
 
 

Figura 32: DFD descomposició aconteixement Eliminar/Modificar grup. 
 
 
 
 
 
 

12. 
Eliminar 

/Modificar 
grup 

12.1 
Validar 
seleccio  

12.2 
Eliminar 

grup 

12.3 
Modifica

r grup 
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• DFD Crear nou usuari: 

 

Dades nou usuari 

   
                 
                  Resposta 
                                                    
                     

     

          Empleats                                    Usuaris   

 
 

Figura 33: DFD aconteixement Crear nou usuari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Descomposició Crear nou usuari 
 
 
 

       Dades nou usuari                                                                                                                                                                

          
   Dades valides       Missatge fi              

                 
      
 Missatge error 
 
 
  
 
         Empleats  Usuaris  

 
 

 
Figura 34: DFD descomposició aconteixement Crear nou usuari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 
Crear 
nou 

usuari 

13.1 
Validar 
dades  

13.2 
Crear 
usuari  
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• DFD Modificar usuari: 

 

Dades velles usuari 

 Dades noves usuari 

                 
                  Resposta 
                                                    
                     

     

                                    Usuaris   

 
 
 

Figura 35: DFD aconteixement Modificar usuari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Descomposició Modificar usuari 
 
 
  Dades velles usuari 

       Dades noves usuari                                                                                 Confirmacio                                                                               

          
   Dades valides       Missatge fi              

                 
      
 Missatge error 
 
 
  
 
             Usuaris  

 
 
 
 

Figura 36: DFD descomposició aconteixement Modificar usuari. 
 
 
 
  
 
 
 

14. 
Modificar 

usuari 

14.1 
Validar 
dades  

14.2 
modif. 

passwor
d  
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• DFD Modificar alumne: 

 

Seleccio alumne 

   
                 

                   Resposta                                  
                     

     

                                   

                 Matricules  Alumnes                          Activitat 

  

Figura 37: DFD aconteixement Modificar alumne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Descomposició Modificar alumne 
 

      Dades personals 
 
           

      Seleccio valida                              Dades valides 

                                                                                             

Seleccio alumne Missatge error                        
                                                                Dades bancaries                   Confirmacio 
      Seleccio                              Dades 
     Valida                                  valides    Missatge fi 
                                                                                        
 
           
Missatge error                 Missatge error 
                           
                        Dades matricula 
 

   Seleccio valida                               Dades  
                                                                                    valides 
 
                                  Missatge error 
 
 
 
       

        Activitat   Alumnes                       Matricules 

  

Figura 38: DFD descomposició aconteixement Modificar alumne. 
 

15. 
Modificar 
alumne 

15.1 
Validar 
seleccio  

15.2 
Validar 
dades 

15.3 
Validar 
dades 

15.4 
Validar 
dades 

15.5 
Modifica
r dades 
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• DFD Modificar professor: 

 

Seleccio professor 

   
                 

                   Resposta                                  
                     

     

                                   

                 Empleats  Activ_prof                          Activitat 

  

Figura 39: DFD aconteixement Modificar professor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Descomposició Modificar professor 
 
 

                                  Activ_prof   
    Confirmacio 

           

Seleccio professor                                                                     Missatge fi 

              Seleccio valida 
                                  Missatge error    
               

                                 Seleccio valida          Dades personals 
  Confirmacio 
Missatge error    
Missatge informatiu                                                Dades valides                         Missatge fi 
 
 
   Missatge error                Missatge error                 
 
 
      
      
 
          Empleats                                             Activitat 
 

Figura 40: DFD descomposició aconteixement Modificar professor. 

16. 
Modificar 
professor 

10.1 
Validar 
seleccio  

10.3 
Validar 
dades 

10.3.1 
Modifica
r dades  

10.2 
modif. 

activitats 
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6.2- Disseny Extern del Model de la Interfície d’Us uari 
 

 El disseny de la interfície d’usuari és la categoria de disseny que crea un 

mitjà de comunicació entre l’usuari i l’aplicació. L’objectiu d’aquest apartat és el 

de descriure com serà dissenyada l’aplicació. A més, l’usuari és el responsable 

de comunicar a l’aplicació el que l’afecta i proveir-la de les dades que siguin 

convenients. 

 

6.2.1- Diagrama de menú 

 En els següents diagrames de menú veurem el disseny dels menús de 

l’aplicació, definint com l’usuari interactua amb la funcionalitat del programa. 

Cal destacar que el disseny té caràcter seqüencial. 

 

• Menú principal: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 41: Menú principal. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
    MENÚ 
PRINCIPAL 

MENÚ 
ARXIU 

MENÚ 
ACTIVITATS 

MENÚ 
EINES 

MENÚ 
CONSULTES 

MENÚ 
PERSONAL 

MENÚ 
ADMINISTRADOR 
D’USUARIS 
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• Menú Arxiu: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 42: Menú arxiu. 

 
 

• Menú Activitats: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43: Menú activitats. 

 
• Menú Eines: 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 44: Menú eines. 

 
 
 

MENÚ 
ARXIU 

PANTALLA 
CREAR CÒPIA 
SEGURATAT 

PANTALLA 
RECUPERAR CÒPIA 
SEGURETAT 

SORTIR 

MENÚ 
ACTIVITATS 

PANTALLA  
NOVA ACTIVITAT 
/ NOU GRUP 

PANTALLA  
ELIMINAR/ 
MODIFICAR 
ACTIVITAT  

MENÚ 
ACTIVITATS 

MENÚ 
EINES 

PANTALLA 
CALENDARI 
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• Menú Administrador d’usuaris: 

 
 
 
 
 

Figura 45: Menú administrador d’usuaris. 

 
 
• Menú Consultes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46: Menú consultes. 

 
 
• Menú Personal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47: Menú personal. 
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7.- IMPLEMENTACIÓ I CODIFICACIÓ 
 
 Per al desenvolupament  de l’aplicació s’ha escollit el llenguatge de 

programació Visual Bàsic i com a gestor de la base de dades, l’Acces.  

 

 Les raons que han portat a fer aquesta elecció, han estat en primer lloc, 

donat que l’aplicació s’utilitzarà en el món laboral, cal tenir les llicències dels 

programes  amb els quals s’ha desenvolupat el producte. És per aquest motiu 

que he escollit les aplicacions que acabem de mencionar, perquè al lloc on s’ha 

realitzat el projecte disposava de les llicències necessàries corresponents a 

Microsoft Visual Bàsic 6.0, i a Microsoft Acces. El fet que el client també tingui 

permís d’aquest gestor de bases de dades, ha reforçat aquesta decisió. En 

segon lloc, per la facilitat de comprensió i similitud del resultat amb les 

aplicacions de Windows, lo que suposa una major i més ràpida adaptació a 

l’entorn per part de l’usuari, i finalment, en tercer lloc, el coneixement per part 

del programador del llenguatge gràcies als coneixements adquirits a classe, 

encara que aquests eren a nivell de principiant, i que s’han hagut d’ampliar 

mitjançant manuals i fòrums de debat d’internet;. 

 

 A més a més, l’emmagatzemament de la informació en una base de 

dades Acces, ens permet un accés ràpid a través del codi i la possibilitat de 

realitzar consultes amb llenguatge SQL (Structured Query Language) amb 

Visual  Bàsic. 

 

 La connexió entre l’aplicació i la base de dades s’ha realitzat mitjançant 

la utilització de DAO (Data Acces Objects). La raó d’aquesta elecció és que és 

més ràpid en el disseny de l’aplicació, és més estable i ens permet realitzar 

operacions més complexes amb bastant rapidesa.    

  

 La codificació de l’aplicació ha estat desenvolupada amb un codi el més 

senzill possible, i ha estat comentat per tal de facilitar possibles modificacions 

posteriors. 
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 L’instal·lador de l’aplicació serà el que conté el paquet Visual Studio 6.0 

ja que l’he utilitzat en altres ocasions i sempre m’ha donant bons resultats i a 

més a més permet al client instal·lar l’aplicació de forma senzilla i intuïtiva. 
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8.- PROVES DE VALIDACIÓ 
 

 La validació és una de les parts més importants en el desenvolupament 

d’un producte software (Pressman, 2002), i es realitza mitjançant proves. 

 

 La prova és un element crític per la garantia de qualitat del software i 

representa una revisió final de les fases d’especificació, anàlisi i disseny. Així 

doncs, la prova ens serveix per avaluar el que ja hem fet, i la seva importància 

radica en l’alt cost de correcció d’errors. El que s’intenta en les proves és fer 

fracassar el que hem construït i demostrar que no hi existeixen errors. 

 

D’aquesta forma podem concloure que els objectius de la prova són: 

     - Detecció dels errors. 

     - Disseny dels casos de prova per a trobar errors amb el mínim temps             

i esforç possible. 

     - Validar les especificacions i el rendiment de l’aplicació. 

 

Ens podem trobar diferents tipus d’errors després de la fase de validació: 

- Errors greus. Són deguts al disseny. La fiabilitat i qualitat serà             

qüestionada. Això implicarà la realització de noves proves. 

- Errors fàcilment corregibles. Ens trobem en que la fiabilitat i qualitat 

seran acceptables o les proves són inacceptables per trobar errors 

greus. 

- No errors. Això implica que no hi ha hagut un bon disseny dels casos 

de prova. 

 

 Per a realitzar una validació és important seguir una estratègia. Aquest 

punt és important per aconseguir un bon sistema de prova i trobar el màxim 

número d’errors possibles. 

 

 Una estratègia de prova del software ha d’incloure proves de baix nivell 

que verifiquin que tots els petits segments de codi font s’han implementat 

correctament, així com proves d’alt nivell que validen les principals funcions del 

sistema davant dels requisits del client. 
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 La estratègia de prova que es farà servir en aquest projecte consta de 

les següents proves: 

• Prova d’Unitat. 

• Prova d’Integració. 

• Prova de Validació.  

• Prova de Sistema. 

 

Les dues primeres són anomenades proves de baix nivell, mentre que les 

altres formen part de les d’alt nivell. 

 

8.1- Prova d’unitat 
  
 La prova d’unitat centra el procés de verificació en els mòduls que 

composen l’aplicació. Es proven els camins de control importants, amb el fi de 

descobrir errors dins de l’àmbit del mòdul. 

 

Per a cada mòdul s’han realitzat les següents tasques: 

• S’ha provat la interfície del mòdul per assegurar que la informació 

flueix de forma adequada cap a i des de la unitat del programa. 

• S’han examinat les estructures de dades locals per assegurar que 

les dades que es mantenen temporalment conservin la seva 

integritat. 

• S’han provat les condicions límit, per assegurar que el mòdul 

funciona correctament entre els límits establerts. 

• S’han executat tots els camins independents per tal d’assegurar 

que totes les sentencies del mòdul s’han executat com a mínim 

una vegada. 

• S’han provat tots els camins de gestió d’errors. 

  

8.2- Prova d’integració 
 
 És una tècnica sistemàtica per construir l’estructura del programa mentre 

que, al mateix temps, es duen a terme proves per detectar errors associats 
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amb la interacció. L’objectiu és agafar els mòduls provats en unitats i construir 

una estructura de programa que estigui d’acord amb el que dicta el disseny. 

 

Existeixen diferents tipus d’integració: 

 

• Big-Bang: 

- Integració de tots els mòduls a la vegada. 

- La depuració és molt més difícil. 

- Poca flexibilitat en la planificació. 

- No fa distincions entre parts crítiques i no crítiques. 

- Ús concentrat del maquinari en un període de temps curt. 

 

• Incremental descendent 

- Es codifiquen primer els mòduls de nivell superiors. 

- Després el segon nivell, etc. 

- Els errors són més fàcils de detectar. 

- Les interfícies crítiques d’alt nivell es poden avaluar primer. 

- Els mòduls de nivell baix són els que fan les activitats d’entrada/sortida. 

- Poc test dels mòduls de baix nivell crítics. 

 

• Incremental ascendent 

- Es combinen els mòduls de baix nivell en grups. 

- S’escriu un controlador per coordinar l’entrada i la sortida. 

- Es prova el grup. 

- S’eliminen els controladors i es combinen els grups movent-se cap  

dalt. 

- No hi ha un sistema per provar quasi fins al final. 

- Els mòduls de nivell alt crítics no es poden provar fins al final. 

- Els mòduls de nivell inferiors es proven molt. 

 

• Integració per fils 

- Fil: conjunt de mòduls que realitzen una funció. 

- Els mòduls són normalment de diferent nivell. 

- Una bona opció pel primer fil és escollir les de les funcions típiques del    

sistema. 
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- Les altres funcions es fan amb altres fils i s’integren finalment per 

formar el sistema. 

- Es pot tenir molt aviat una versió esquemàtica del sistema. 

- Es pot fer una avaluació del sistema. 

- Permet que es pugui veure aviat la feina dels programadors. 

- Parts diferents del sistema es poden assignar a diferents grups de 

programadors. 

 

 En aquesta aplicació s’ha utilitzat la integració incremental descendent, 

ja que crec que és la forma més adequada d’enfocar aquesta prova.  

S’han integrat els mòduls, començant pel mòdul principal (el que engloba 

tots els requeriments funcionals i el menú del sistema) i anant incorporant , 

un per un, la resta de mòduls i hem anat fent proves per tal de verificar el 

seu bon funcionament i la seva interacció entre ells. 

 

8.3- Prova de validació 
 
 Després de la prova d’integració, el software està ensamblat com un 

paquet, s’han trobat i corregit els errors d’interfície i es pot començar una sèrie 

final de proves de software. 

La validació s’aconsegueix quan el software funciona d’acord amb les 

expectatives raonables del client, descrites en l’especificació de requisits.  

Per tal de descobrir els errors que apareixeran quan l’usuari final utilitzi 

l’aplicació, s’han realitzat les proves alfa i beta.   

 

• Prova alfa: 

Es porta a terme en el lloc de desenvolupament per part del client, el 

qual utilitza l’aplicació de forma natural. El desenvolupador supervisa la 

prova i registra els errors que es van produint. 

 

• Prova beta: 

Es porta a terme pels usuaris finals del software en el lloc de treball dels 

clients. El desenvolupador no hi és present normalment, és el client qui 

observa i registra els errors i els hi envia a intervals regulars. 
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Un cop detectats els errors, aquests s’han gestionat de la manera més 

adient. 

8.4- Prova de sistema 
 
 La prova del sistema està formada per una sèrie de proves diferents que, 

encara que cada una tingui un propòsit diferent, totes treballen per verificar que 

s’han integrat adequadament tots els elements del sistema i que realitzen les 

funcions apropiades. Els diferents tipus de proves de sistema utilitzades en 

aquesta aplicació són: 

 
• Prova recuperació 
 

Aquesta prova força l’error del programa i verifica que la recuperació es 

porti a terme adequadament ja sigui de forma automàtica, del mateix 

sistema, o manual mitjançant l’usuari. 

En cas que es produís una caiguda del sistema, l’aplicació es tancaria i 

el sistema Gestor de Dades vetllaria per la integritat de les dades. 

 

• Prova de resistència 

Aquesta prova està dissenyada per enfrontar el sistema a situacions 

anormals o extremes i veure com aquest respon. S’executen de manera que 

demanin recursos en quantitat, freqüència o volums anormals. 

 

• Prova de rendiment 

Serveix per provar el rendiment del software en temps d’execució dins 

del context d’un sistema integrat. Aquesta prova s’ha realitzat durant tots els 

passos del procés de prova. Inclús al nivell d’unitat, ens assegurat el 

rendiment dels mòduls individuals a mesura que es realitzaven les proves 

corresponents.  

No obstant, fins que no han estat  completament integrats tots els 

elements del sistema no s’ha pogut assegurar que realment el rendiment del 

sistema és  satisfactori. 
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9.- CONCLUSIONS 
 
 Un cop finalitzades totes les tasques del projecte, podem concloure que 

s’han satisfet tots els requeriments inicials del projecte. 

 

 A nivell d’aplicació, cal dir que s’ha dissenyat una interfície el més 

senzilla que ha estat possible, així com també entenedora, intuïtiva, usable i 

accessible per l’usuari. He procurat de no carregar exessivament les pantalles i 

les he intentat pensar de manera que no cansin a l’usuari i que aquest se senti 

lo més familiaritzat a l’entorn possible. De fet, tot el disseny l’he intentat centrar 

el màxim possible en l’usuari i les seves necessitats. 

 

 He implementat l’aplicació de forma que tots els mòduls tinguessin les 

funcions i les accions ordenades d’igual forma, i comentant aquelles parts de 

codi que ho requerien per saber que s’estava fent en tot moment, i per facilitar 

així també la feina als possibles desenvolupadors que en un futur puguin 

modificar o ampliar l’aplicació. 

 

 La idea de realitzar aquest projecte de final de carrera hem va 

entusiasmar des d’un principi perquè hem va semblar molt interessant la 

proposta de realitzar una aplicació com aquesta, que un cop acabada es pugui 

utilitzar en la vida real sempre que es desitgi, i això, resulta molt gratificant i 

t’anima a tirar endavant en els moments més delicats. 

 

 També dir que no tot han estat alegries, ja que considero que aquest 

treball ha estat extens tant en el temps que m’ha portat desenvolupar-lo 

totalment, com en la complexitat ja que he hagut de partir de zero i sense tenir 

cap ajuda d’altres aplicacions semblants, cosa que m’ha portat a haver d’anar 

modificant-lo contínuament fins arribar a aquest producte final.  

 

 A més a més cal tenir en compte que la tasca l’he dut a terme jo sol, 

sense l’ajuda de ningú tot i treballar a curts terminis i estar cursant una altra 

carrera coses que m’han pres molt de temps, ja que això suposa que costi més 

el treball a l’hora de dissenyar, programar i documentar l’aplicació.  
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 Respecte al llenguatge de programació utilitzat, he de dir que tot i haver 

adquirit els coneixements bàsics durant la carrera, se m’ha fet difícil molts cops 

la programació del codi ja que els components, objectes i referències del Visual 

Bàsic són molt extenses i he hagut d recórrer molts cops a llibres, manuals, i 

fòrums de debat per poder tirar endavant el projecte. 

 

 Finalment, solament dir que hem sento orgullós d’haver realitzat un 

projecte com aquest, d’haver-me’n sortit i que el resultat hagi estat el que és. 

Reconec que he aprés molt i això m’enorgulleix més encara.  
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10.- AMPLIACIONS 

  

 L’aplicació que s’ha realitzat és susceptible d’adaptar noves 

funcionalitats i millores en un futur, algunes de les quals podrien ser: 

 

• Adaptar l’aplicació per a que pugui funcionar en un entorn de xarxa, amb 

varis usuaris treballant alhora amb l’aplicació. 

• Crear noves funcionalitats per gestionar la comptabilitat de l’escola per 

part dels alumnes que no paguen en efectiu. 

• Crear noves funcionalitats per gestionar la comptabilitat de l’escola per 

part dels pagaments als professors. 

• Crear nous llistats i noves impressions, per permetre a l’usuari tenir més 

opcions a l’hora d’obtenir informació de l’aplicació, tant per pantalla com 

per impressora. 

• Permetre l’accés a la funcionalitat de l’aplicació des d’un entorn web. 

• Crear una gerència de rols i privilegis a l’hora de tenir accés al sistema. 
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MANUAL D’USUARI 
 
 

L’objectiu d’aquest manual és oferir a l’usuari final una petita ajuda en quant a 

la utilització del programa es refereix.  

 
 

1.- INSTAL·LACIÓ 
 
Executar l’arxiu Setup.exe contingut en el CD. El procés d’instal·lació guiarà a 

l’usuari durant tot el procés. Si el PC té la propietat autoarranc activada, el CD 

començarà automàticament. L’usuari sols haurà d’escollir el directori on 

s’instal·larà l’aplicació. Depenent de la versió del Windows i dels Services 

Packs, podria ser que donés un error al registrar el fitxer msado20.tlb. En 

aquest cas, clickar sobre el botó “ omitir ” i seguir amb el procés d’instal·lació.  

Un cop conclosa la instal·lació apareixerà un accés directe en el grup de 

programes del menú inici, i si l’usuari ho prefereix pot crear també un accés 

directe a l’escriptori. 

 
 

2.- CONTROL D’ACCÉS 
 
Un cop instal·lada l’aplicació, l’executarem obrint el menú inici de Windows, 

programes, i Dancescape. També ho podem fer fent doble click en la icona de 

l’escriptori si hi hem fet un accés directe. 

Apareixerà una primera pantalla d’identificació d’usuari que ens demanarà un 

codi d’usuari i la seva contrasenya. 
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Per defecte, perquè es pugui accedir a l’aplicació per primer cop, el programa 

conté a la base de dades un empleat amb nom d’usuari “ aaaa” i contrasenya 

“aaaa”. Un cop iniciada l’aplicació aquest empleat podrà ser modificat si no hi 

ha cap altre empleat enregistrat o eliminat sempre i quan hi hagi un altre 

empleat enregistrat. 

 

 
3.- UTILITZACIÓ 
 
Els Botons  
 

 
CANCEL·LAR. 
 
 
ACCEPTAR. 
 
 
MODIFICAR. 
 
 
NOU COBRAMENT. 
PAGAT. 
 

 
 
NOVA DEVOLUCIÓ. 
 
 
DONAR DE BAIXA. 
 
 
 
DONAR D’ALTA. 
 
 
VEURE DADES. 
 
 
NETEJAR. 
 
 
IMPRIMIR. 
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  ENREGISTRAR DEVOLUCIÓ AL SISTEMA. 
 
 
  RECUPERAR EXALUMNE. 
 

 
     ELIMINAR. 
 
 
      AFEGIR. 
 

 ASSIGNAR ACTIVITAT I GRUP A UN PROFESSOR. 
 

 
DONAR DE BAIXA UN PROFESSOR DE TOTS ELS 
GRUPS D’UNA ACTIVITAT. 
  
 
DONAR DE BAIXA UN PROFESSOR D’UN GRUP D’UNA 
ACTIVITAT. 
 

      BUSCAR. 
 

 
Pantalla Principal  
 
Un cop entrada la clau d’accés, i abans de carregar-se la pantalla Principal, 

l’aplicació comprovarà si la data del dia d’avui ha entrat ja en un nou mes de 

l’any i, si és així, introduirà automàticament tots els alumnes que paguen en 

efectiu a Pendents. Pendents és el lloc de la base de dades reservat als 

alumnes que paguen en efectiu i que tenen pendent alguna mensualitat a 

l’escola.  

Aquesta pantalla és la primera que s’obrirà un cop introduïda la clau d’accés: 
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A la part superior de la pantalla hi ha un menú amb diferents opcions a 

realitzar. Sota d’aquest menú se’n troba un altre on es poden fer diferents  

consultes que l’usuari va demanar que fóssin de fàcil accés, per aquesta raó,  

està en forma de botons d’accés directe, i finalment, a la part dreta de la 

pantalla hi ha un altre menú d’aspecte igual que el segon però ara per accedir 

de forma immediata a totes les dades dels alumnes i dels professors de 

l’escola.   

A la part superior dreta de la pantalla s’hi pot veure el logotip de l’escola; 

mentre que a la part inferior dreta de la pantalla, apareixen la data i l’hora 

actuals.  

 
 
Pantalla Crear Còpia de Seguretat  
 
Aquí és on es pot crear una còpia de seguretat de la base de dades de 

Dancescape.  

Per accedir a aquesta pantalla hi ha dues opcions: una, seleccionar l’opció 

Crear còpia  seguretat del menú Arxiu de la pantalla Principal, i la segona és, 
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prémer directament Ctrl+C del teclat, llavors apareixerà la següent pantalla 

superposada sobre la pantalla principal: 

 

 
 
Un cop hagi aparegut la pantalla Crear Còpia de Seguretat, cal introduir la ruta 

destí de la còpia de seguretat (aquesta és la ruta on es vol crear la còpia de 

seguretat) i prémer el botó Acceptar. En qualsevol moment podem cancel·lar 

l’operació fent clic al botó Cancel·lar o tancant la pantalla. 

 Per introduir la ruta destí de la còpia de seguretat, es pot fer per teclat 

directament, a l’espai en blanc reservat per aquesta tasca, o també es pot 

introduir clickant sobre del botó amb els tres punts, i llavors apareixerà, 

superposada a aquesta, la següent pantalla: 
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Un cop apareguda aquesta pantalla, seleccionar el directori on es vol crear la 

còpia de la base de dades i prémer el botó Acceptar. En qualsevol moment es 

pot cancel·lar l’operació prement el botó Cancel·lar. 

 
 
Pantalla Recuperar Còpia Seguretat  
 
Per a poder recuperar la còpia de seguretat, anar a la pantalla Recuperar Còpia 

de Seguretat. 

Per accedir-hi es pot fer de dues maneres: la primera és seleccionant l’opció 

Recuperar còpia  seguretat del menú Arxiu de la pantalla Principal, i la segona 

és, prémer directament Ctrl+R del teclat, llavors apareixerà la següent pantalla 

superposada sobre la pantalla principal: 

 

 
 
 

Un cop hagi aparegut la pantalla Recuperar Còpia Seguretat, cal introduir la 

ruta origen de la còpia de seguretat (aquesta és la ruta on es troba  la còpia de 

seguretat) i prémer el botó Acceptar. En qualsevol moment es pot cancel·lar 

l’operació fent clic al botó Cancel·lar o tancant la pantalla. 

Per introduir la ruta origen de la còpia de seguretat, es pot fer per teclat 

directament a l’espai en blanc reservat per aquesta tasca, o també es pot 

introduir clickant sobre del botó amb els tres punts, i llavors apareixerà la 

següent pantalla superposada a aquesta: 
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Un cop apareguda aquesta pantalla cal seleccionar el directori d’on es vol 

recuperar la còpia de seguretat de la base de dades i prémer el botó Acceptar. 

En qualsevol es pot cancel·lar l’operació prement el botó Cancel·lar. 

 
 
Pantalla Nova Activitat/Nou Grup  
 
Per accedir a aquesta pantalla hi ha dues opcions: una, seleccionar l’opció 

Nova activitat/Nou grup del menú Activitats de la pantalla Principal, i la segona 

és, prémer directament Ctrl+E del teclat, llavors apareixerà la pantalla que 

permet crear una nova activitat o afegir un grup nou a qualsevol de les activitats 

que ja estan enregistrades al sistema. 

 

A la part superior d’aquesta pantalla apareixen les dues opcions a escollir: 
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Crear Nova Activitat :  

 

 
 
 

 Al seleccionar aquesta opció, s’activa el primer frame. Permet enregistrar 

una nova activitat al sistema. Passos a seguir: 

 

1-  Escriure el nom de la nova activitat al lloc indicat. 

2- Introduir un grup que tindrà aquesta activitat a l’espai reservat pel grup. 

3- Introduir la quota. 

4- Prémer el botó afegir.  

 

Un cop seguits aquests passos, automàticament l’aplicació crearà la nova 

activitat amb el grup que se li ha assignat. 

 

És obligatori per a poder enregistrar una activitat nova al sistema 

assignar-hi un grup, sinó el programa no deixarà introduir-la ja que se 

suposa que a qualsevol activitat hi ha d’haver almenys un grup. 

 



Aplicació per a la gestió, control i manteniment d’una escola de dansa 78

Si s’introdueix una activitat ja existent a la base de dades l’aplicació donarà          

error, de la mateixa manera que ho farà si falta alguna dada per omplir. 

 
 
Afegir Grup a una Activitat :  

 

 
 

Seleccionar aquesta opció si es vol assignar un grup nou a alguna activitat 

ja enregistrada a l’aplicació. Al seleccionar-la, s’activarà el segon frame de 

la pantalla, llavors s’han de seguir els següents passos: 

 

1- Seleccionar l’activitat a la qual volem afegir-hi el grup al desplegable on  

posa   Activitats Actuals, llavors a la llista de la dreta ens mostrarà els 

grups que estan assignats actualment a aquesta activitat. 

2- Introduir el nom del grup a l’espai reservat sota del desplegable on s’ha 

seleccionat l’activitat. 

3- Introduir la quota. 

4- Prémer el botó Afegir. 
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Si s’introdueix un grup que ja està assignat a l’activitat seleccionada 

l’aplicació donarà error, de la mateixa manera que ho farà si falta alguna 

dada per omplir. 

 
 
Pantalla Eliminar/Modificar Activitat  
 
Es pot accedir a aquesta pantalla de dues maneres: la primera, seleccionar 

l’opció Eliminar/Modificar activitat del menú Activitats de la pantalla Principal; la 

segona, prémer directament Ctrl+F del teclat, llavors apareixerà la pantalla que 

permet eliminar una activitat, eliminar-ne algun grup o modificar-li la quota a 

qualsevol de les activitats que ja estan enregistrades al sistema. 

 

A la part superior d’aquesta pantalla apareixen tres opcions a escollir: 

 
 
 Eliminar Activitat: 
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Aquesta opció permet eliminar qualsevol activitat enregistrada en el sistema 

juntament amb tots els seus grups sempre que no hi hagi ningú matriculat, si no 

és així l’aplicació donarà un missatge d’error. Passos a seguir: 

 

1- Seleccionar l’activitat que es vol eliminar en el desplegable que conté 

totes les activitats que hi han enregistrades al sistema. Un cop 

seleccionada, a la llista de la dreta s’hi mostraran tots els grups que 

pertanyin a aquesta activitat. 

2- Prémer el botó Eliminar. 

 
 
 

Eliminar Grup d’una Activitat:  
 

 
S’activarà el segon frame al clicar a sobre d’aquesta opció. És útil quan 

es vol eliminar solament algun grup d’una activitat. Passos a seguir: 

 

1- Seleccionar l’activitat que es vol eliminar en el desplegable que conté 

totes les activitats que hi han enregistrades al sistema. Un cop 
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seleccionada, a la llista de la dreta s’hi mostraran tots els grups que 

formen aquesta activitat. 

2- Seleccionar el grup que es vol eliminar. 

3- Prémer el botó Eliminar. 

 
 

Modificar Quota:  
 

 
Si el que es pretén és modificar la quota d’algun grup d’una activitat, 

seleccionar aquesta opció, la qual activarà el tercer frame de la pantalla. 

Un cop seleccionada, cal seguir els passos següents: 

 

1- Seleccionar l’activitat que es vol eliminar en el desplegable que conté 

totes les activitats que hi han enregistrades al sistema. Un cop 

seleccionada, a la llista de la dreta s’hi mostraran tots els grups que 

formen aquesta activitat. 

2- Seleccionar el grup al qual es vol modificar la quota. 

3- Introduir la nova quota on posa Nova Quota. 
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4- Prémer el botó Modificar. És important remarcar que el sistema 

preguntarà si es volen actualitzar les mensualitats pendents de l’últim 

mes amb la nova quota. 

 

Quan estiguin seleccionades les dues primeres opcions, el botó Modificar 

restarà desactivat i el d’Eliminar estarà activat, mentre que si està activada la 

tercera opció, el boto Modificar s’activarà i es desactivarà el d’Eliminar. 

 
Pantalla Llistar Alumnes  
 
Es pot accedir a aquesta pantalla de dues maneres: la primera, seleccionar 

l’opció Llistar alumnes del menú Activitats de la pantalla Principal; la segona, 

prémer directament Ctrl+G del teclat, llavors apareixerà la pantalla que permet 

fer un llistat dels alumnes de l’escola amb totes les seves dades. 

 

La pantalla és la següent: 

 
 
 
A la part superior de la pantalla es pot es collir quins alumnes es vol llistar: 
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Llistar Tots:  Es generarà automàticament un llistat amb tots els 

alumnes de l’escola.  

 

Llistar Segons Activitats:  Permet llistar els alumnes d’una sola activitat 

o d’un sol grup d’una activitat. Passos a seguir: 

 

1- Seleccionar l’activitat de la qual es volen llistar els alumnes en el 

desplegable que conté totes les activitats que hi han enregistrades al 

sistema.  

2- Seleccionar el grup del qual es volen llistar els alumnes en el 

desplegable de la dreta. Si es vol generar un llistat amb els alumnes 

de tots els grups que pertanyen a l’activitat seleccionada, seleccionar 

TOTS. 

A la part inferior  esquerra de la pantalla hi ha un botó que permet imprimir el 

llistat generat per l’aplicació. 

 
 
Pantalla Nou Usuari  
 
Es pot accedir a aquesta pantalla de dues maneres: la primera, seleccionar 

l’opció Nour Usuari del menú Administrador d’usuaris de la pantalla principal; la 

segona, prémer directament Ctrl+J del teclat, llavors apareixerà la pantalla que 

permet introduir l’accés d’un nou usuari al sistema. 
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Passos a seguir: 

 

1- Introduir el login de l’usuari. 

2- Introduir la contrasenya. 

3- Prémer el botó Acceptar. 

Per a donar accés a l’aplicació a un nou usuari, aquest a d’estar enregistrat al 

sistema com a professor de l’escola si no és així, es mostrarà un missatge 

d’error i no es permetrà a aquesta persona accedir al sistema.  

 
 
Pantalla Modificar Usuari  
 
Es pot accedir a aquesta pantalla de dues maneres: la primera, seleccionar 

l’opció Modificar Usuari del menú Administrador d’usuaris de la pantalla 

Principal; la segona, prémer directament Ctrl+I del teclat, llavors apareixerà la 

pantalla que permet modificar la contrasenya d’un usuari actual de l’aplicació. 

 

 
 
Passos a seguir: 

 

1- Introduir el login de l’usuari. 

2- Introduir la contrasenya vella. 

3- Introduir la contrasenya nova. 

4- Prémer el botó Acceptar. 
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Pantalla  Alumnes  
 
Per accedir a aquesta pantalla prémer directament el botó Alumnes de la 

pantalla Principal. Apareixerà la pantalla que permet, utilitzant els botons del 

menú que apareix a la part inferior de la pantalla, anar a diferents pantalles 

depenent de l’acció que es vulgui realitzar: 

 

1- Donar d’alta un nou alumne. 

2- Donar de baixa un alumne (no es pot donar de baixa un alumne si té 

devolucions pendents, o algun pagament en efectiu pendent a 

l’escola). 

3- Consultar les dades personals, bancàries o d’activitats que realitza 

qualsevol alumne. 

4- Fer un nou cobrament. 

5- Introduir una nova devolució al sistema. 

 

La pantalla és la següent: 
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A la part superior esquerra de la pantalla es pot es collir quins alumnes es vol 

llistar: 

 

Llistar Tots:  Es generarà automàticament un llistat amb tots els 

alumnes de l’escola. (Si se selecciona aquesta opció, el frame 

Seleccionar Activitat no apareixerà a la pantalla). 

 

Llistar Segons Activitats:  Permet llistar els alumnes d’una sola activitat 

o d’un sol grup d’una activitat. En seleccionar aquesta opció apareixerà 

el frame Seleccionar Activitat, llavors cal seguir els següents passos: 

 

1- Seleccionar l’activitat de la qual es volen llistar els alumnes en el 

desplegable que conté totes les activitats que hi han enregistrades al 

sistema.  

2- Seleccionar el grup del qual es volen llistar els alumnes en el    

desplegable de la dreta. 

 

A la part superior dreta de la pantalla, hi ha tres opcions les quals permeten 

ordenar els alumnes llistats segons el DNI, el nom o el codi que cada alumne té 

assignat a l’escola. 

 

Un cop llistats els alumnes desitjats cal seleccionar-ne un (a excepció de donar 

d’alta un nou alumne, que no farà falta tenir-ne cap de seleccionat) i prémer el 

botó corresponent a l’acció que es vol realitzar del menú de la part inferior de la 

pantalla, llavors apareixerà la pantalla que permetrà dur a terme la tasca que es 

pretén realitzar. 

 

Cal destacar que en aquesta pantalla, el llistat dels alumnes no és un llistat 

amb totes les seves dades personals i per tant no és la pantalla que s’utilitzarà 

per imprimir llistats d’alumnes, la pantalla destinada a aquesta tasca ja està 

explicada en les pàgines anteriors. 
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Pantalla  Professors  

 

Per accedir a aquesta pantalla prémer directament el botó Professors de la 

pantalla Principal. Apareixerà la pantalla amb un llistat de tots els professors de 

l’escola i les seves dades personals. 

Aquesta pantalla permet, utilitzant els botons del menú que apareix a la part 

inferior de la pantalla, anar a diferents pantalles depenent de l’acció que es 

vulgui realitzar: 

 

1- Donar d’alta un nou professor a l’escola. 

2- Donar de baixa un professor. 

3- Consultar les dades personals o d’activitats que realitza qualsevol 

professor. 

4- Imprimir el llistat amb les dades personals de tots els professors.  

 

La pantalla és la següent: 
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A la part superior de la pantalla es pot escollir per quin camp es vol ordenar  el 

llistat de professors: es pot ordenar alfabèticament segons el nom de cada 

professor o si es prefereix, segons el seu DNI. 

 

Pantalla  Exalumnes  

Per accedir a aquesta pantalla prémer directament el botó Exalumnes de la 

pantalla Principal. Apareixerà la pantalla amb un llistat de tots els exalumnes de 

l’escola. 

Aquesta pantalla permet, utilitzant els botons del menú que apareix a la part 

inferior de la pantalla, anar a diferents pantalles depenent de l’acció que es 

vulgui realitzar: 

 

1- Recuperar l’exalumne i tornar-lo a matricular d’activitats a l’escola. 

2- Consultar les dades personals de l’exalumne. 

 

La pantalla és la següent: 
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A la part superior de la pantalla es pot escollir per quin camp es vol ordenar  el 

llistat d’exalumnes: es pot ordenar alfabèticament segons el nom de cada un, 

segons el seu DNI o si es prefereix, pel codi. 

   
 
Pantalla  Alta Alumne  
 
S’accedeix a aquesta pantalla prement el botó Alta Alumne de la pantalla 

Alumnes. Aquí és on es poden donar d’alta alumnes a l’escola, la pantalla és la 

següent: 

 
 

 
 
 
Com donar d’alta un alumne? La pantalla està dividida en tres parts: 

 

• Dades Personals: En aquest espai és on s’han d’introduir totes les 

dades personals necessàries sobre l’alumne que es vol donar d’alta a 

l’escola.  

A més a més s’ha d’introduir també el nombre que es vol donar a  

l’alumne.  
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• Dades Bancàries: Espai en el qual s’ha de seleccionar una de les 

opcions de forma de pagament. Apareixen dos opcions a escollir-ne 

una: 

 

1- Pagament en efectiu:  En seleccionar aquesta opció, a la part   

 inferior de la pantalla apareixerà un checkbox per indicar si      

 l’alumne paga el mes actual o no. Si no se selecciona     

 l’aplicació l’introduirà automàticament a l’espai reservat pels  

 alumnes pendents de pagaments en prémer el botó Acceptar.  

2- Pagament a través del banc: Apareixerà a la pantalla un  

espai reservat per introduir-hi el número de compte. 

• Activitats: Aquí és on s’han de seleccionar les activitats i en quin grup 

de cada una es vol matricular a l’alumne; per fer-ho seguir els següents 

passos: 

 

1- Seleccionar una activitat en el desplegable ACTIVITATS. 

Automàticament s’introduiran al desplegable GRUPS els grups    

que hi ha en l’activitat seleccionada. 

2- Seleccionar el grup on es vol matricular l’alumne. 

3- Prémer el botó Afegir. Si no hi ha una activitat i un grup seleccio- 

 nats l’aplicació n’informarà, també ho farà si s’ha seleccionat una   

activitat i un grup repetits. Per contra, si la selecció és correcta  

s’afegiran l’activitat i el grup corresponent a la llista que hi ha a la  

part inferior esquerra. 

En l’espai reservat per la quota, s’aniran sumant els preus de cada 

activitat i grup afegits a la llista d’activitats seleccionades.  

        4-  

4.1- Si es vol matricular l’alumne de més activitats, repetir els 

        passos anteriors. 

4.2- Si es vol treure alguna activitat de les introduïdes a la llista,   

        seleccionar-la de la llista i prémer el botó Eliminar. 

 

 



Aplicació per a la gestió, control i manteniment d’una escola de dansa 91

Finalment, un cop introduïdes totes les dades, prémer el botó Acceptar. 

L’aplicació donarà error i no deixarà realitzar la matrícula en els següents 

casos: 

• Si el nombre d’alumne ja està assignat a un altre alumne. 

• Si el DNI de l’alumne ja està enregistrat al sistema. 

• Si falta algun camp per omplir, en cas que aquest l’aplicació el consideri 

necessari. 

• En cas que es vulgui donar d’alta un alumne a l’escola sense matricular-

lo almenys d’una activitat. 

  

Si es matricula un alumne més tard del dia 21 del mes, no se li cobrarà la 

mensualitat actual. Per tant no s’introduirà l’alumne a l’espai reservat pels 

alumnes pendents d’alguna mensualitat fins el mes vinent.  

 

 

Pantalla  Nou Cobrament  

 

Per accedir a aquesta pantalla, cal seleccionar un alumne en la pantalla 

Alumnes i prémer el botó Nou Cobrament.  

• Si l’alumne no paga amb efectiu, l’aplicació donarà error i no deixarà 

accedir a la pantalla Nou cobrament. 

• Si l’alumne paga amb efectiu apareixerà la pantalla Nou Cobrament 

mostrant el DNI, el nom i els cognoms de l’alumne seleccionat.  

També apareixerà la data del cobrament i un llistat amb totes les 

mensualitats que té pendents per pagar l’alumne seleccionat. En cas que 

no hi hagi mensualitats pendents, en contes del llistat, apareixerà un 

missatge informant-ne. 

Aquesta pantalla permet realitzar un o més cobraments de mensualitats que té 

pendents per pagar l’alumne seleccionat. La pantalla és la següent: 
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Per realitzar un nou cobrament cal seguir els següents passos: 

 

1- Seleccionar les mensualitats que l’alumne vol pagar. Les    

       mensualitats seleccionades es marcaran amb un * . 

2- Quan l’alumne entregui els diners al usuari de l’aplicació (la quantitat       

       total a pagar sortirà indicada a l’espai reservat a la part inferior de la     

       pantalla), prémer el botó Pagat, llavors automàticament s’anotaran    

       les mensualitats pagades al historial de cobraments i s’eliminaran de  

       pendents.  

Si no s’ha seleccionat cap mensualitat pendent, l’aplicació donarà 

error. 

 

 

Pantalla  Nova Devolució  

 

Per accedir a aquesta pantalla, cal seleccionar un alumne en la pantalla 

Alumnes i prémer el botó Nova Devolució.  
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• Si l’alumne paga amb efectiu, l’aplicació donarà error i no deixarà 

accedir a la pantalla Nova Devolució. 

• Si l’alumne no paga amb efectiu apareixerà la pantalla Nova Devolució 

mostrant el DNI, el nom, els cognoms i el num. de compte de l’alumne 

seleccionat.  

També sortirà la data en que s’anotarà la devolució, un desplegable per 

seleccionar el mes de la devolució i un altre per seleccionar l’any. 

 

Aquesta pantalla permet introduir al sistema la devolució d’una mensualitat que 

el banc ha retornat al ’escola de l’alumne seleccionat. La pantalla és la següent: 

 
 

 
Per introduir una nova devolució al sistema cal seguir els següents passos: 

 

1- Seleccionar el mes de la mensualitat que ha retornat el banc. 

2- Seleccionar l’any d’aquesta mensualitat. 

3- Introduir la quota de la mensualitat. 

4- Prémer el botó Enregistrar Devolució al Sistema. Si falta algun camp          

per introduir l’aplicació donarà error. 
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Pantalla  Modificar Matrícula  
 
Per accedir a aquesta pantalla, cal seleccionar un alumne en la pantalla 

Alumnes i prémer el botó Modificar Matrícula.  

Aquesta pantalla permet modificar la matrícula de l’alumne seleccionat. La 

pantalla és la següent: 

 

 
A la part superior de la pantalla es mostren el DNI, el nom i els cognoms de 

l’alumne seleccionat. 

 

A sota apareix un espai en  el qual s’hi mostra una llista amb les activitats que 

l’alumne està matriculat actualment i el grup on pertany en cada activitat, aquí 

es pot donar de baixa de l’activitat que es desitgi. Per fer-ho cal seguir els 

passos següents: 

 

1- Seleccionar l’activitat. 

2- Prémer el botó Baixa activitat. 
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Un alumne sol es podrà donar de baixa d’una activitat abans del dia 7 del mes, 

si s’intenta fer més tard l’aplicació donarà error perquè es considera que si s’ha 

cursat una setmana de l’activitat s’ha de pagar tot el mes. 

 
Finalment, la pantalla mostra un altre apartat el qual està destinat a introduir 

noves activitats a la matricula de l’alumne. Aquest apartat funciona exactament 

igual que l’apartat Activitats de la pantalla Alta Alumne explicat anteriorment.  

 

Pantalla  Dades Alumne  

Per accedir a aquesta pantalla, cal seleccionar un alumne en la pantalla 

Alumnes i prémer el botó Dades Alumne.  

Aquesta pantalla permet consultar totes les dades de l’alumne seleccionat. 

A la part superior de la pantalla es mostren el nom i els cognoms de l’alumne 

seleccionat i a sota apareixen tres pestanyes les quals s’expliquen a 

continuació: 

 

• Pestanya Dades Personals: És on es mostren totes les dades personals 

de l’alumne seleccionat. 
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• Pestanya Dades Bancàries: És on es mostra la forma de pagament de 

l’alumne seleccionat i la quota que ha de pagar cada mensualitat. En cas 

que l’alumne no pagui en efectiu, hi apareix també el seu num.de 

compte bancari. 
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• Pestanya Activitats: Aquí es poden consultar les activitats en les quals 

està matriculat l’alumne a l’escola. 

 

 

 

En la aquesta pantalla inicialment, no es poden modificar dades; per fer-ho s’ha 

de prémer primer el botó Modificar, seguidament modificar el que es desitgi i 

finalment prémer el botó Acceptar per validar les modificacions realitzades.  

 

El botó Acceptar, primerament restarà desactivat i solament s’activarà en  

prémer primer el botó Modificar. Està dissenyat d’aquesta manera per a no 

poder modificar cap dada accidentalment. 
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Pantalla  Alta Empleat  

 

S’accedeix a aquesta pantalla prement el botó Alta Empleat de la pantalla 

Professors. Aquí és on es poden donar d’alta professors a l’escola, la pantalla 

és la següent: 

 

 

Per donar d’alta un empleat a l’escola, cal introduir totes les dades personals 

que es demanen en la pantalla i prémer seguidament el botó Acceptar. 
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Pantalla  Dades Empleat  

 

Per accedir a aquesta pantalla, cal seleccionar un empleat en la pantalla 

Professors i prémer el botó Dades Empleat.  

Aquesta pantalla permet consultar totes les dades del professor seleccionat. 

A la part superior de la pantalla es mostren el nom i els cognoms del professor  

seleccionat i a sota apareixen dues pestanyes les quals s’expliquen a 

continuació: 

 

• Pestanya Dades Personals: És on es mostren totes les dades personals 

de l’alumne seleccionat. 
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• Pestanya Activitats: Aquí es poden consultar les activitats que té 

assignades el professor seleccionat.  

 

 

 

En aquest espai,a més a més, també es pot treure activitats que té 

assignades i assignar-n’hi d’altres, a continuació s’explica com fer-ho: 

 

o A la part superior esquerra de l’espai que ocupa la pestanya hi ha 

un desplegable el qual conté les activitats que té assignades el 

professor actualment. Al seleccionar-ne una, a la llista que hi ha 

sota del desplegable hi apareixen els grups que té assignats dins 

de l’activitat seleccionada.    

- Si es vol eliminar un grup dels que té assignats, solament 

cal seleccionar-lo i prémer el botó ELIMINAR GRUP. 

- Si el que es vol és treure una activitat sencera (donar de 

baixa al professor de tots els grups de l’activitat), 
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seleccionar tal l’activitat i prémer el botó ELIMINAR 

ACTIVITAT.  

 

Per assignar-li noves activitats al professor seleccionat, seguir els 

següents passos:  

1- Seleccionar una activitat del desplegable Activitats que 

està situat a la part ASSIGNAR NOVA ACTIVITAT /NOU 

GRUP situada a la part dreta de la pestanya. 

2- Seleccionar el grup de l’activitat que se li vol assignar del 

desplegable d’aquest espai que conté els grups. 

3- Prémer el botó ASSIGNAR.. Si es vol assignar més grups 

d’aquesta activitat tornar al pas 2, sino,  si es vol assignar 

més activitats tornar al pas 1. 

 

En la aquesta pantalla inicialment, no es poden modificar dades personals; per 

fer-ho s’ha de prémer primer el botó Modificar, seguidament modificar el que es 

desitgi i finalment prémer el botó Acceptar per validar les modificacions 

realitzades.  

 

El botó Acceptar, primerament restarà desactivat i solament s’activarà en  

prémer primer el botó Modificar. Està dissenyat d’aquesta manera per a no 

poder modificar cap dada accidentalment. 
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